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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Nuenense 
brandweer 
bezoekt 
Kids Society 
Erica

Van de 
coronanood 
een deugd 
maken

Cultuur 
Avonduur:
‘Ericah  
in Concert’

Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken. 
Gratis haal- en breng- 
service bij onderhoud.
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POWERED BYGeopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur.

040-7519051 / Vincent van Goghstraat 38 Nuenen  
info@vtraambekleding.nl / www.vtraambekleding.nl

Vanaf 19 augustus opent 
VT Raambekleding haar deuren aan de 
Vincent van Goghstraat 38 te Nuenen

Nederwetten, mooiste dorp van Nederland

Doe mee aan de verkiezing 
en stem op ons dorp!
Door Nannie van den Eijnden

Het tijdschrift Hollands Glorie portretteert al zeven jaar de kleinste, mooi-
ste dorpen in Nederland in de rubriek ‘Ons Dorp’. In 2018 werden deze 
portretten gebundeld tot een boek met dezelfde titel. Deze zomer or-
ganiseert de redactie de verkiezing ‘Het mooiste dorp van Nederland’, ge-
woon, omdat ze dat leuk vindt, en Nederwetten is genomineerd! Stem-
men kan tot 15 augustus.

tig verenigingen actief zijn en al sinds 
2004 een dorpsraad hebben. Deze 
dorpsraad geeft de Wettenaren in-
spraak bij gemeente, provincie en an-
dere instanties en heeft zich onder 
andere sterk gemaakt voor nieuwe 
woningen en voor een integraal 
dorpsontwikkelingsplan, waardoor 
een wijk gebouwd kon worden in ei-
gen beheer en er met subsidie een 
brug over de Dommel werd gereali-
seerd.

“Het is een open, coherent dorp” ver-
telt Jan Friso verder. Hij verwondert 
zich er nog steeds over hoe hij Neder-
wetten per toeval heeft gevonden, 
op zoek naar een huis, komende van-
uit de Randstad. “Toen ik het kadaster 
belde met een vraag, werd ik naar 
Nederweert verwezen, ons dorp was 
bij het kadaster onbekend. Veel men-
sen denken dat het in Limburg ligt. 
Met deze verkiezing hopen we dat 
veel mensen Nederwetten ontdek-
ken en weten dat het in Brabant ligt.”

Glorie
“Kenmerkend voor Nederwetten zijn 
de wegen zonder trottoirs met veel 
bomen en bermen” vult Theo aan. 
“De Soeterbeekseweg is ruim twintig 
jaar geleden al tot het mooiste weg-
getje van Brabant gekozen. In de 
winter glibber je er vanaf. Als je ging 

De dorpen hebben meestal een lan-
ge geschiedenis, veel natuurschoon, 
een hechte gemeenschap en een 
ontspannen sfeer. Nederwetten werd 
in 2017 in het magazine geportret-
teerd, met een levendig verhaal en 
prachtige foto’s van maar liefst zeven 
pagina’s. “Op een gegeven moment 
ging het door het dorp dat we met 
onze nominatie voor deze verkiezing 
in de huidige editie van Hollands Glo-
rie staan”, vertelt Jan Friso Groote in 
zijn landelijk gelegen tuin met kera-
miekatelier namens dorpsraad Ne-
derwetten. In het dagelijks leven is hij 
hoogleraar informatica bij TU Eind-
hoven. Naast hem zit Theo van den 
Tillaart, ook lid van de dorpsraad en 
tevens actief in het bestuur van 
Senergiek en in de parochie.

Er verschenen berichten over de no-
minatie op de ‘Dorpstoeter’, één van 
de drie what’s app-groepen die het 
dorp rijk is. Behalve de dorpstoeter 
voor berichten over alledaagse din-
gen (“Er loopt hier een zwart schaap 
los”) is er een groep voor noodgeval-
len en de ‘Kletsgroep Nederwetten’. 
“Dit was het eerste dorp met glasve-
zelverbinding en alle boerderijen in 
de omgeving zijn aangesloten. Gra-
tis!”, vervolgt Jan Friso. Dit zegt alles 
over de verbondenheid onder de 800 
inwoners, die maar liefst in zo’n twin-

Foto: Theo van Vijfeijken

We are in charge Summer Edition

Jongeren zijn in charge!
Ben je tussen de 14 en 27 jaar oud en woon je in de gemeente Nuenen, 
Helmond, Oirschot, Son en Breugel, Deurne of Laarbeek, dan is dit project 
misschien wel iets voor jou. Met We are in charge Summer Edition geven 
we deze jongeren in de zomermaanden de kans om zich 40 uur in te zet-
ten voor hun buurt of wijk. 

dit project is om jongeren mee te la-
ten denken over hoe ze hun buurt of 
wijk kunnen verbeteren door proble-
men op te lossen of door verschillen-
de doelgroepen samen te brengen.

Naast iets voor een ander betekenen, 
zit er ook iets in voor de jongeren zelf. 
Zo ontdek je waar je goed in bent en 
wat je leuk vindt, je leert nieuwe 
mensen kennen en het vergroot de 
carrièrekansen. Alle jongeren wor-
den begeleid door een social impact 
coach. Deze coach denkt met ze mee 
en daagt ze waar nodig een beetje 
extra uit. Een mooie bijkomstigheid 
is dat gave ideeën kans maken op 
een geldbedrag.

Maar aan wat voor projecten moet je 
dan denken? Jordy wil graag onder-
zoeken hoe je jongeren met autisme 
het beste kunt bereiken zodat ze eer-
der deelnemen aan leuke activitei-
ten, Anne en Thessa zijn een duurza-
me kledinglijn begonnen waarbij 
tweedehands kleding weer een mo-

Dat kan op allerlei verschillende ma-
nieren. Van een interessante work-
shop organiseren voor kinderen tot 
een VR museum opzetten voor men-
sen die zelf niet meer kunnen gaan.

Op zondag 9 augustus trapten we het 
project af en begonnen de eerste jon-
geren met hun project. Het doel van 

NUENEN
derne touch geven. Met de challenge 
TIK TALK leer je mensen kennen door 
samen challenges uit te voeren. Denk 
maar eens aan elkaars favoriete ge-
recht proeven of naar elkaars muziek 
playlist luisteren. Je mag natuurlijk 
ook gewoon zelf een challenge be-
denken. Alles kan, want You Are In 
Charge!
Wil je ook een verschil maken, alleen 
of gezellig met je vrienden? Meld je 
dan aan. Klik op de ‘sign up’ button op 
www.weareincharge.nl . Wees snel 
want er zijn nog maar een aantal 
plekken vrij.

Met vriendelijke groet,
Sapho Schreurs, Stafmedewerker PR/
Communicatie/Mediawijsheid

LEVgroep Leven en Verbinden, tel: 
06-89971257, werkdagen: di-wo-do
Nieuwsgierig naar wat we doen en 
met welke effecten en besparingen? 
Bekijk op website de Infographics 
2019:
www.levgroep.nl/over-lev/onze-re-
sultaten

#corona, we doen het samen!
Kijk op website www.levgroep.nl 
voor meer informatie over bereik-
baarheid en inzet in deze coronatijd.

voetballen vroeger, wist je dat je ach-
ter de kerk moest zijn, daar lag het 
voetbalveld. En het café lag er altijd 
pal tegenover; na de mis gingen we 
borrelen om met elkaar te praten. En 
op een heleboel plekken ga je ge-
woon nog achterom, veel huizen 
hebben niet eens een bel naast de 
voordeur.” Veel mensen uit Eindho-
ven komen hier wandelen, drinken 
iets bij brasserie De Kruik en lopen 
weer terug. Ze komen voor het na-
tuurschoon, de rust en de ruimte. Pit-
toreske dorpen als Nederwetten zijn 
geliefd om hun schoonheid in al haar 
glorie; ze zijn open, innemend en 
springlevend. “Deze nominatie doet 
de Wettenaren iets, ze worden erdoor 
gegrepen”, vertelt Jan Friso. “Dit toont 

de grote betrokkenheid van het dorp. 
Het belang van deze nominatie is het 
in de belangstelling staan. Wonder-
baarlijk dat zo’n klein dorp bestaat; 
we willen het dorp laten groeien om 
onze school te kunnen behouden, 
dat vinden we belangrijk”.

Verkiezing
Tot 15 augustus kun je stemmen op 
Nederwetten als mooiste dorp van 

Nederland. Ga naar de website van 
magazine Hollands Glorie, www.hol-
landsgloriemagazine.nl, klik op ‘ons 
dorp’ en vervolgens op ‘verkiezing’. Uit 
de drie dorpen met de meeste stem-
men wordt de winnaar gekozen, deze 
wordt in het winternummer bekend 
gemaakt. Andere genomineerde dor-
pen zijn Bronkhorst, Weteremden, Eri-
chem, Gees, Groede, Epen, Pingjum, 
Watergang en Doornenburg.
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Afvalinzameling in de vakantie periode
In de vakantie periode wordt er minder 
afval aangeboden omdat er meer mensen 
met vakantie zijn. Hou er daarom rekening 
mee dat de inzamelaar eerder in uw straat 
is dan u gewend bent. Zorg ervoor dat het 
afval de avond vóór de inzameldag na 22.00 
uur of op de inzameldag zelf uiterlijk om 
7.30 uur aangeboden is. 

vloed hebben op de bereikbaarheid van uw woning, krijgt 
u daarover een brief van de aannemer Gebr. Versluys. 

U vindt een overzicht van de wegwerkzaamheden op de 
website van de gemeente Nuenen www.nuenen.nl (invul-
len op de zoekbalk: wegwerkzaamheden). Mocht u vragen 
hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u bellen naar 
het algemeen nummer van de gemeente Nuenen: 040-
2631631.

CO
2
-WEETJE

Wist je dat een groene tuin:
• zorgt voor verkoeling door 

verdamping en schaduw
• leefruimte geeft aan vo-

gels, vlinders, bijen en in-
secten 

• fi jnstof en CO
2
 bindt 

• een fi jne natuurlijke zon-
wering kan zijn

• die slim is ingericht weinig 
onderhoud nodig heeft

Ter inspiratie : 
www.huisjeboompjebeter.nl/makkelijke-tuin/

ONDERHOUD ASFALTWEGEN 
VANAF 24 AUGUSTUS
Binnenkort laat de gemeente Nuenen onderhoud uitvoe-
ren aan enkele asfaltwegen. Het betreft wegwerkzaam-
heden zoals:
• het verwijderen van boomwortels
• het repareren van gaten
• het aanbrengen van oppervlaktebehandeling

De werkzaamheden vinden plaats tussen 24 augustus en 
26 september 2020. Wanneer deze werkzaamheden in-

TEGEMOETKOMING 
AMATEURSPORTORGANISATIES 
DOOR CORONAMAATREGELEN

Amateursportorganisaties die fi nancieel hebben geleden 
door de coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming 
ontvangen van het Rijk (Beleidsregel tegemoetkoming 
amateursportorganisaties COVID-19). Deze beleidsregel 
treedt in werking op 15 juli 2020 en vervalt op 1 juli 2021.

Voorwaarden verstrekking tegemoetkoming 
• De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming 

aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% 
aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maat-
regelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van 
COVID-19. 

• Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in 
aanmerking voor een tegemoetkoming. 

• De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien 
de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlo-
pende lasten ontvangt.

Aanvragen
U kunt de aanvraag vanaf 1 september 2020 t/m 4 oktober 
2020 zelf indienen bij het Rijk door een door de minister 
vastgesteld formulier. 

Meer informatie over deze tegemoetkoming leest u op de 
website van de VNG: vng.nl/nieuws/tegemoetkoming-
coronaschade-voor-sportverenigingen 

VEILIG DE ZOMER DOOR
Het is zomer! Voor veel mensen een fi jne tijd waarin ze 
een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de 
tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op 
vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. Kijk voor meer 
info en tips om een woninginbraak te voorkomen op onze 
website: www.nuenen.nl/veilig-de-zomer-door

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 03-08-2020 T/M 10-8-2020

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn 
de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Jan van Schijnveltlaan 7 Verbouwen en uitbreiden woning
Parkhof 13 Wijzigen gevel en wijzigen 
 constructie 
Parkhof 8 Aanpassen bestaande gevel en 
 plaatsen installaties op dak 
Laar, terrein 
huisnummer 12 Oprichten 10 woningen 
Papenvoortse Heide 2A Wijzigen gebruik t.b.v. plaatsen 
 tijdelijke woonunit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Erasmusstraat 2 Plaatsen opbouw op bestaande 
 garage 
Eeuw Driessestraat 7A Oprichten woonhuis 
Mgr Frenkenstraat 41 Wijzigen gebruik garage t.b.v. 
 beroep aan huis 
Papenvoortse Heide 2A Herbouwen woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkhof 8 Terrasvergunning VAN VIS 
 m.i.v. 1 oktober 2020 voor de 
 duur van 1 jaar 
Ingang Lidl  Tijdelijk gebruik openbare weg
Hoge Brake 8  (parkeerplaatsen) t.b.v. de 
 verkoop van Kerst gerelateerde 
 non-food artikelen 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
T.h.v. Groenvinkhof 4 Gebruik openbare grond voor 
 plaatsen container t.b.v. 
 renovatie aan woningen i.o.v. 
 WBV Helpt Elkander 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
04-08-2020  Verordening jeugdhulp
  gemeente Nuenen 2020 
04-08-2020  Mandaatregister gemeenten 
  aan Dienst Dommelvallei
10-08-2020  Noodverordening COVID-19 
  Veiligheidsregio Brabant-
  Zuidoost 10 augustus 2020
10-08-2020  Emigratie naar onbekend: 
  de heer D. Redzepovic 
  (geboren 15-09-1960) en 
  mevrouw S. Redzepovic 
  (geboren 18-03-1961) 

Dit zijn kennisgevingen en geen o©  ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de 
o©  ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ont-
vangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Onze Huzaren Salade 
is een echte Topper!!!

4 Barbecue Worsten
4 Barbecue Drumsticks7,95
4 Kalfs Burgers ................... 6,95
100 gram Snijworst +
100 gram Gebraden Gehakt ............ 2,95
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Pork vlees!!” 
.......................................................... 100 gram 1,95
Huzaren Salade
“Van puur rundvlees, een topper” ..... 500 gram 3,95

Puur gemak, 
onze vers belegde broodjes! 

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

DEZE K
LANTSC

ORE IS 
ONAFH

ANKELI
JK OND

ERZOCH
T DOOR

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Grants triple Wood 
Scotch whisky 0,7lt. €12,50 

Gorter 
Jonge jenever 1lt.€11,50 

Paulaner Weißbier 
0,5lt.    €1,20 

Villa massa 
Limoncello 30% 

0,7lt    €17,50 
Acties geldig van 13 t/m 27 augustus 

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kun-
nen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan 

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor � jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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In hittegolf bijna half miljoen 
auto’s op winterbanden
Tijdens een controle van 1.658 auto’s op diverse plekken in het land ont-
waarde BOVAG afgelopen week bij 5,3 procent nog steeds winterbanden. 
Dat percentage correspondeert op een totaal wagenpark van 9 miljoen 
met bijna 500.000 autobezitters die ondanks temperaturen van boven de 
30 graden en een aanstaande hittegolf op winterbanden rijden.

Twee jaar geleden bedroeg het aan-
deel 5,7 procent. Opvallend in dit on-
derzoek was dat in Utrecht en Am-
sterdam bijna 7 procent van alle ge-
controleerde auto’s op winterban-
den bleek te rijden, terwijl dat in Bre-
da en Roosendaal 4 procent was. Ver-
der viel op dat veel oude, kleine au-
to’s van winterbanden waren voor-
zien en dat veel auto’s niet alleen ver-
schillende merken, maar ook afwij-
kende types banden gemonteerd 
hebben. Bijvoorbeeld zomerbanden 
op de vooras en winterbanden op de 
achteras. 

Vierseizoenenbanden
Een winterband is te optisch te her-
kennen aan de vele kleine groefjes 
op het loopvlak. Daarnaast staat er 
op de zijkant vaak een commerciële 
benaming die klip en klaar duidt op 
het seizoen waarvoor de band be-
doeld is: ‘Snow’, ‘Winter’, ‘Polar’, ‘Alpin’ 
etcetera. De controleurs van BOVAG 
namen ook veel vierseizoenenban-
den waar en dat is voor de gemiddel-
de Nederlandse automobilist waar-
schijnlijk een ideale oplossing. Met 
een hoogwaardige vierseizoenen-
band is het mogelijk om veilig (ge-
noeg) te rijden in de zomer én in de 
winter, zonder dat daarvoor elk half-
jaar de banden gewisseld moeten 
worden. Voor veelrijders is de aparte 
zomer- en winterband nog immer 
het beste alternatief.

De controle vond plaats op donder-
dag 30 en vrijdag 31 juli, toen de 
thermometers in het hele land de 30 
graden Celsius passeerden. Contro-
leurs van BOVAG bekeken 1.658 au-
to’s op grote parkeerplaatsen in Bre-
da, Roosendaal, Arnhem/Duiven, 
Amsterdam en Utrecht. 88 voertui-
gen bleken uitgerust met winterban-
den. Het rubber daarvan is zachter en 
het profiel heeft speciale groefjes, zo-
dat de band goede grip heeft bij kou-
de omstandigheden en op een be-
sneeuwd wegdek. Bij hoge tempera-
turen zorgt de winterband juist voor 
een langere remweg, minder grip, 
meer slijtage, meer afrolgeluid en 
een hoger brandstofverbruik. De rol-
weerstand van het zachte rubber op 
het warme wegdek is immers hoger 
en het is dan ook ronduit onverstan-
dig om bij hoge temperaturen met 
winterbanden onder de auto te blij-
ven rijden.

Veel oude, kleine auto’s
Het resultaat van 5,3 procent is geen 
verbetering ten opzichte van hetzelf-
de onderzoek een jaar eerder -des-
tijds bij temperaturen van 40 gra-
den-. De toename van het totale Ne-
derlandse wagenpark sindsdien 
zorgt er wél voor dat het percentage 
nu correspondeert met een iets ho-
ger absoluut aantal van bijna een 
half miljoen personenauto’s dat hart-
je zomer op winterbanden rijdt. 

We mogen   
weer kienen!
Met ingang van 26 augustus gaan we 
weer kienen op de woensdagen in 
het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 

We zien jullie graag in het Dorpshuis!

Maria & Henk Foederer

Atelier de Gordijnenconcurrent 
verhuist en wijzigt naam
In 2008 zijn wij, Mark en Kim Briggen begonnen met Atelier de Gordijnen-
concurrent. Begonnen in Zevenbergen en uitgebreid met een filiaal in 
Nuenen, in de omgebouwde paardenstal van oma Briggen aan de Mon-
seigneur Cuytenlaan 46.

omdraait. Mooie raambekleding 
Voor Thuis voor zowel binnen als bui-
ten.
Vanaf 19 augustus ontvangen wij u 
graag onder onze nieuwe naam VT 
Raambekleding, in onze showroom 
aan de Vincent van Goghstraat 38 te 
Nuenen. Uiteraard met ons vertrouw-
de personeel, onze uitstekende ser-
vice, en uitgebreide collectie.

Wilt u voor die tijd al wat bekijken, 
bezoekt u dan onze website: 
www.vtraambekleding.nl

Na jaren met veel plezier daar klan-
ten te hebben mogen ontvangen, 
waren we toe aan de volgende stap; 
een groter pand en het liefst in het 
centrum. Toen die gelegenheid zich 
voordeed, konden we deze niet laten 
gaan. Een nieuw pand, een nieuwe 
stap en tijd voor een nieuwe naam. 
Door de jaren heen verkopen wij in-
middels zo goed als alles, op het ge-
bied van raamdecoratie voor zowel 
binnen als buiten en niet alleen maar 
‘gordijnen’. Zo vindt u bij ons ook 
vouw en paneelgordijnen, alle soor-
ten harde raambekleding, zoals rol-
gordijnen, plissés en ook verkopen 
wij horren, hordeuren, rolluiken, zon-
neschermen en screens.

Na wat nadenken wisten we het, VT 
Raambekleding, en VT staat uiteraard 
Voor Thuis, want daar is het waar het 

Ons team: (vlnr.) Mark, Marie-Louise, Kim en Christianne verwelkomen u graag op het 
nieuwe adres bij VT Raambekleding

Informatieavond 
talen 
Volksuniversiteit regio Eindhoven 
start het nieuwe seizoen met een 
aanbod van 17 verschillende talen op 
diverse niveaus. Heeft u altijd al een 
nieuwe taal willen leren? De taal le-
ren van uw vakantieland? Of mis-
schien wilt u als expat uw Nederlands 
verbeteren? Voor al deze vragen en 
meer bent u welkom op onze 

Informatieavond talen: 
Woensdag 26 augustus van 19.00-
21.00 uur
Locatie: Van Maerlantlyceum, Van 
Maerlantlaan 11, Eindhoven

Onze taaldocenten beantwoorden al 
uw vragen, zoals over het instroom-
niveau van de cursus die u interes-
seert. Op deze avond kunt u ook met-
een inschrijven. Bekijk het hele aan-
bod op onze website: 
www.vu-eindhoven.nl

NIEUW in Nuenen

Hèt Moment, studio voor      
mindfulness en beauty rituelen

In mijn studio kom je in de slow 
down modus. Ik gun je een moment 
van rust zodat jij je even op kunt la-
den. Een energetisch beauty-ritueel 
of een mindful meditatief coaching 
moment, momenten vol aandacht 
en intense ontspanning, zodat stress 
verminderd en er rust in gedachten 
komt.

De bekende mindfulness cursussen 
blijken vaak maar tijdelijk succesvol 
te zijn want je valt snel weer terug in 
oude patronen. Het heeft mij doen 
besluiten om deze studio te openen, 
een mogelijkheid om een mindful 
moment te ervaren en waar je gaat 
ontdekken hoe jij op een eenvoudige 
wijze jouw leven meer ontspannen 
kan gaan inrichten.

Gun jezelf NU een moment van rust 
want ooit komt nooit.
Ik hoop je snel te ontmoeten. 

Op 1 augustus heb ik, Marie-Louise 
Billekens, mijn studio voor mindful-
ness en beauty rituelen geopend op 
het Boord te Nuenen. Ruim vijf jaar 
na de sluiting van beauty boutique 
Blush vond ik het tijd om opnieuw te 
starten. Nu niet meer uitsluitend ui-
terlijk gericht maar ook op innerlijke 
rust. Veel huidproblemen zijn stress 
gerelateerd, door behandelingen te 
combineren met mindfulness zijn 
deze effectiever en voel jij je energie-
ker en mooier.

Bij de rituelen die ik heb samenge-
steld maak ik veelal gebruik van 100% 
natuurlijke producten met specifieke 
geuren en ingrediënten die gericht 
zijn op ontspanning, het kalmeren en 
herstellen van de huid. Ook werk ik 
milieubewust, probeer ik minder af-
val te produceren en gebruik te ma-
ken van producten die verpakt zijn in 
recyclebare verpakkingen.

Even een momentje voor jezelf, los van de overdaad aan prikkels. Bij hèt 
moment is het net of de tijd even stilstaat, je komt los van je drukke leven 
en drukke gedachten. Je komt weer op adem.

Marie-Louise Billekens

In augustus ontvang je een self-lo-
ving-care pakket t.w.v. € 20,- cadeau 
bij een beauty ritueel.
Hèt Moment is gelegen op Boord 9 te 
Nuenen. tel: 0640628633. 
www.marielouisebillekens.nl

Alsnog een marathon   
voor KiKa dit jaar! Op Texel!
Het kan! Het moment waar velen op hebben gewacht de afgelopen tijd is 
eindelijk daar: dit jaar nog een (halve) marathon voor KiKa lopen. Deelne-
mers reizen af naar Texel voor een halve of een hele marathon voor Stich-
ting Kinderen Kankervrij (KiKa).

en een hogere kwaliteit van leven op 
latere leeftijd. Op dit moment ge-
neest 75% van alle kinderen met kan-
ker. Met Run for KiKa Marathon dra-
gen we bij aan de ambitieuze doel-
stelling om 95% van de kinderen met 
kanker te genezen in 2025.

Ren jij mee in 2020?
Zie jij het al helemaal voor je om met 
de enthousiaste KiKa familie af te rei-
zen naar het mooie waddeneiland 
Texel en je daarbij in te zetten voor 
een doel dat jouw inzet nodig heeft? 
Grijp dan nu deze unieke kans! Wees 
er dus snel bij en ervaar het zelf! 

Voor meer info en inschrijvingen: 
www.runforkikamarathon.nl/
texel-marathon-2020

28 november organiseert KiKa een 
gloednieuwe Run for KiKa Marathon 
op Texel, helemaal coronaproof. Af-
gelopen maanden zijn vele mara-
thons geannuleerd en KiKa runners 
staan te trappelen om een marathon 
te lopen. En dat kan! Vanuit het start-
vak op De Krim lopen de deelnemers 
langs de iconische vuurtoren, prach-
tige Texelse stranden en duinen zo 
naar de finish waar ze feestelijk wor-
den onthaald. 

Fundraising voor KiKa 
Stichting Kinderen Kankervrij zet zich 
op allerlei manieren in om geld in te 
zamelen voor het ontwikkelen van 
betere behandelmethoden voor kin-
derkanker, gericht op meer genezing, 
minder pijn tijdens behandelingen 

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL
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GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
en Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2020 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S 8,3333m per seconde
“30 km als maximum snelheid
De Vallestap is een asfaltweg met paaltjes, die geplaatst zijn toen het er een 30km-zo-
ne werd. De praktijk is echter dat weinig mensen zich aan dat maximum houden. De 
Vallestap is soms een echte racebaan met hoge tot zeer hoge snelheden. En mag dat 
dan zomaar? Als er nooit wordt gecontroleerd, er geen kans is op een bekeuring, kan 
dat een reden zijn om alleen naar eigen inzicht te gaan rijden. Mogen we er van uit 
gaan dat de verkeersgebruikers zich houden aan de maximum toegestane snelheid of 
is 30 km/uur een wassen neus, een papieren letter? In dat laatste geval zou er in de 
praktijk helemaal geen maximum eis zijn voor de snelheid. Willen we dat? Ik pleit er 
voor dat er af en toe een snelheidscontrole komt op Vallestap en Meijerijlaan om ons de 
veiligheid en rust, door minder geluidsoverlast, te geven die past bij 30 km/u. Bij een 
snelheid van 50 km/u is de bekeuring € 203,- (Theo Weerman).”

De Vallestap is een weg die in naam een 30km-weg is maar in de praktijk keer op keer 
weer uitnodigt om snelheidsrecords te breken. De aangebrachte wegversmallingen 
hebben blijkbaar als gevolg het telkens ‘net te willen halen’. De Vallestap wordt voorna-
melijk gebruikt door Nuenense mensen. Blijkbaar zijn die er zich niet van bewust dat 
aan de Vallestap mensen wonen en leven die last hebben van deze (veel) te hard rijden-
de mede-Nuenenaren. Verder. Wist u dat een auto max. 95 db geluid mag produceren. 
Bij een motorfiets is dat veel ruimer tot ver over de 100db afhankelijk van het type. De 
KNMV heeft blijkbaar een sterkere lobby in den Haag dan de gewone burger die met de 
gevolgen zit. Herkent u zich in bovenstaande tekst onderteken dan de petitie via de vol-
gende link:
https://petities.nl/petitions/stop-het-jakkeren-op-nuenense-wegen?locale=nl 

Rob van der Vorst- Nuenen (adres bij de redactie bekend)

Opwettenseweg wordt snel� etsroute 
In 2016 heeft de gemeente Nuenen het regionale bereikbaarheidsakkoord getekend. 
Hierin hebben de regiogemeenten een aantal bindende afspraken gemaakt ten aanzien 
van mobiliteit. Hierin staat onder andere vermeld dat de Opwettenseweg een snelfiets-
route wordt. De gemeente Nuenen heeft deze afspraken uitgewerkt in een mobiliteitsvi-
sie. De gemeente schrijft hierover letterlijk: “Om de fiets ruim baan te geven is een afslui-
ting van de Opwettenseweg nodig. Dit betekent dat het autoverkeer een andere route 
moet krijgen en gedeeltelijk moet omrijden. In het bestemmingsplan Nuenen-West werd 
deze Opwettenseweg ook al als doorgaande fietsroute benoemd. In het bestemmings-
plan werd aangegeven dat de bestaande ontsluiting via de Opwettenseweg/Wolvendijk 
of autoluw zal worden gemaakt of worden geknipt voor het autoverkeer en alleen toe-
gankelijk zal blijven voor langzaam verkeer.” De gemeente heeft in deze mobiliteitsvisie 
een prioriteitenlijst vermeld, en heeft de snelfietsroute Opwettenseweg op de eerste 
plaats gezet. De Opwettenseweg is nu een van de meest onveilige wegen in de regio. Een 
lagere verkeersintensiteit en herinrichting van de Opwettensweg draagt bij aan de ver-
keersveiligheid en dat vinden wij als actiecomité Opwettenseweg Veilig! heel belangrijk. 
Prioriteit nummer 1 geeft de zekerheid dat de nodige veranderingen nu ook snel worden 
doorgevoerd. In december 2019 heeft de gemeenteraad met een amendement besloten 
om de Opwettenseweg niet af te sluiten voor autoverkeer. Het bestemmingsplan gaf in-
derdaad de keuze of knippen of autoluw. Dat betekent dat de gemeente het besluit heeft 
genomen om de Opwettenseweg autoluw te maken. Dat moest natuurlijk ook wel van-
wege het bereikbaarheidsakkoord om van de Opwettenseweg een snelfietsroute te ma-
ken. Voor een fietsstraat is volgens CROW-normen de maximale hoeveelheid gemotori-
seerd verkeer toelaatbaar van 500 motorvoertuigen per etmaal, met zeer klein aandeel 
vrachtverkeer, aldus de mobiliteitsvisie van de gemeente. Overigens dreigt de Opwet-
tenseweg nu de verkeersintensiteitsnorm van een erftoegangsweg te overschrijden van 
6000 motorvoertuigen per etmaal. Er was al eerder besloten dat verkeerstromen zullen 
gaan veranderen. In het bestemmingsplan Nuenen-West is vastgelegd dat de ontsluiting 
van Nuenen-West zal plaatsvinden via 2 noordelijke aansluitingen op de Europalaan en 
1 oostelijke aansluiting op de Geldropsedijk, waarvan de exacte plaats nog niet is vast-
gesteld. De Opwettenseweg zal geen ontsluitingsweg zijn voor Nuenen-West en kan als 
snelfietsroute niet worden gebruikt voor doorgaand verkeer. De Opwettenseweg wordt 
dan eindelijk een veilige en rustige autoluwe weg. 

Actiecomité Opwettenseweg Veilig!

Twee waterkanten
Met dit mooie weer kun je volop genieten van de mooie waterkanten bij de Molvense 
Erven en Het Puyven. Ook hier zijn geen problemen met de 1,5 meter regel.

Daan Vossebeld, Molvense Erven 82, 5672 HM Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brievenHeemkundekring vergadert buiten 

Van de coronanood     
een deugd maken
In deze coronatijd kan er maar in beperkte mate gebruik gemaakt worden 
van het Heemhuis van Heemkundekring De Drijehornick. Meer dan vijf of 
zes personen kunnen er niet tegelijkertijd terecht. Daarom is het Heemhuis 
nu alleen op afspraak te bezoeken tijdens de inlooptijden op dinsdagmor-
gen van 09.30 tot 12.00 uur en op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
Een afspraak maken kan via info@drijehornick.nl of 040-2838472.

coronamaatregelen een fysieke 
bijeenkomst in het Heemhuis onmo-
gelijk. Maar secretaris Ruud Bovens 
heeft, in overleg met de gemeente 

Werkgroepen
Omdat de werkgroepen van de 
heemkundekring uit meer dan vijf tot 
zes personen bestaan, is vanwege de 

Op het grasveld voor het Heemhuis worden de toekomstplannen voor de nieuwe web-
site van Heemkundekring De Drijehornick besproken (foto: Roland van Pareren)

als eigenaar van het Heemhuis, kun-
nen bereiken dat er bij goed weer 
buiten vergaderd mag worden. 
De hittegolf kwam dan ook als geroe-
pen want al twee keer hebben werk-
groepen van de heemkundekring op 
het grasveld voor het Heemhuis hun 
vergaderingen kunnen houden. De 
ondersteuningsleden van de website 
en automatisering en ook de leden 
van de werkgroep immaterieel erf-
goed konden zodoende op het gras-
veld onder de grote beukenboom 
hun plannen smeden voor de toe-
komst.

Benefietshow Lichtstad Revue       
voor jong en oud 

De show LEEF!, eerder dit jaar in Nue-
nen, was volledig uitverkocht. Licht-
stad Revue rekent op de steun van 
fans en liefhebbers van revuetheater 
zodat we in 2022 onze 18e show op 
de planken kunnen zetten.

Benefietshow Lichtstad Revue
Het Klooster Nuenen
Zaterdag 29 augustus 2020,16.00 uur
Kaarten ad € 40,- zijn te reserveren 
via www.lichtstadrevue.nl

Laat u verrassen en red Lichtstad Revue!

landse artiesten belangeloos hun 
medewerking verlenen: William 
Spaaij, onder andere bekend van de 
musical Lazarus; Cindy Bell, bekend 
van Hairspray en Ramses; Joyce Ben-
nenbroek, bekend als danseres bij 
dinnershow Pandora en het jonge ca-
barettalent Kai Bodewitz. 

De show wordt omlijst met acts van 
onze eigen dansers, zangers en per-
formers. Het wordt een gezellige en 
muzikale middag om nooit te verge-
ten. U wordt vorstelijk ontvangen en 
getrakteerd op een wervelende 
show. Daarnaast zijn er die middag 
ook mooie prijzen te winnen. 

Lichtstad Revue brengt in de regio al meer dan dertig jaar dans, zang, 
show en spektakel op de planken in zowel grote als kleine theaterzalen 
en in verzorgingstehuizen. Meer dan zestig enthousiaste leden en vrijwil-
ligers zetten zich wekelijks in om dit mogelijk te maken. 

Corona zorgde in maart voor een ab-
rupt einde van de succesvolle voor-
stelling ‘LEEF!’. Met het stoppen van 
de shows stopten ook de inkomsten 
die nodig zijn om verder te gaan én 
een nieuwe show te ontwikkelen! 
Dat kunnen we toch niet laten ge-
beuren? 

Daarom wordt er in Het Klooster op 
zaterdag 29 augustus om 16.00 uur 
een speciale benefietshow gehou-
den waaraan vier bekende Neder-

Het gezelligste muziekfeestje van 
Eindhoven is terug: de POPEI-platen-
beurs! Op zaterdagen 22 augustus en 
21 november is het knusse poppodi-
um in het Klokgebouw weer het to-
neel van platendraaiers, platenboe-
ren en platensnuffelaars. Van 11.00 
tot 17.00 uur, entree gratis. 
In verband met het prachtige weer 
(en met het coronavirus) is de beurs 
ditmaal naar buiten verplaatst. He-
laas kunnen we dus ook minder kra-
men plaatsen, maar 32 meter aan lp’s, 
cd’s en singles blijft toch een hele-
boel muziek. Het café is geopend, 
coole DJ’s draaien warme plaatjes en 
de toegangsprijs bedraagt nog 
steeds nul euro. Buitenkansje.
Meer info bij info@robbiesrecords.nl 
en op www.popei.nl 

Fotograaf: By Jeem

POPEI Platenbeurs
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 33

Horizontaal: 1 raar 6 zoetstof 11 bijwoord 12 telwoord 14 voorzetsel 16 zuurdeeg 
18 plaaggeest 19 haardracht 21 nobel 22 naam 24 schaapkameel 25 deel v.h. oor 
26 inkeping 27 kloosterzuster 29 heftig 30 iedereen 32 aardbol 34 Europese Unie 
35 onderoffi cier 37 daareven 40 verkoopplaats 44 Engels bier 46 Engelse titel 47 lokspijs 
48 bijbelse fi guur 50 speelgoed 52 krantenhuisje 54 kroot 55 pl. in Zeeland 57 eveneens 
58 riv. in Rusland 59 trekdier 60 pl. in Noord-Holland 63 voegwoord 64 telwoord 65 sportman.

Verticaal: 1 toestand van rust 2 schildergerei 3 water in Utrecht 4 meervoud 5 ontwerp 
6 rigoureus 7 bolgewas 8 Europeaan 9 hard geluid 10 cadans 11 man van adel 13 vochtig 
15 naaigerei 17 rustteken 20 kluis 22 afslagplaats bij golf 23 pret 26 klungel 
28 Europese taal 31 pausennaam 33 mannelijk dier 36 geweervuur 37 overwinning 
38 boom 39 overwinning 40 mom 41 vaartuig 42 kuip 43 duivel 45 taille 
49 schoonmaakgerei 51 zwaardwalvis 53 familielid 54 baken 56 jaartelling 
58 vragend vnw. 61 oosterlengte 62 numero.

S T A B I E L I N E N T E N

O P E E N E M O E O

M D O M E N R E I S L T

S O K E A V E R L E A

E T C P R I N T F E E

N L A R A T R E L F A

E S T E N E R G I E A R K

P C S E N A E D E E S

H O R E G G E N A L G

O O T P E E R L P E T

P P E R E N F L A T L I

E T R E E E K E R N

N E I G I N G B E S L I S T

5 3 7 2 9 1 8 4 6
4 8 9 6 5 7 3 2 1
2 1 6 8 4 3 9 5 7
3 2 4 9 7 6 5 1 8
8 7 5 1 2 4 6 9 3
9 6 1 3 8 5 4 7 2
6 4 3 7 1 9 2 8 5
7 5 8 4 3 2 1 6 9
1 9 2 5 6 8 7 3 4

Oplossingen wk 32
B D G N E R U E L B O N E R G

O L O O H W A G O N H E U S C

K A O V A K M A N E D N I L B

K A H L N K L G R R E N O T E

E Z M E D N I W N E D I U Z Z

N S O P G R C E P I L B U L O

I I N A E S H S M E R F M A E

O E A K M L T W C K E E L R K

R L R K E O S I C H R N D O N

E A C A E O T N S H E A P O G

H P H D N M A G T Z E L C V C

T E I L E L D A A E O C M H I

D N E R A S I V N E I K K U T

K L O O N D E R G A A N E E N

R E P A L M A R E S E J T E N

DOCUMENTAIRE

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ADEMNOOD
AFWAS
APATHISCH
APNEU
BEGELEIDEN
BELET
BEZEM
BLOEI
BOMEN
BUSTE
DATUM
DERDE
DERTIG
EGALISATIE
ENFIN
GENADE
GEZANG
GOKKAST
INCISIE
KRANS
LEEGTE
LUCHTDOEL
MIDDENSTIP
PEIZE
PICCOLO
PLUIS
PLUTO
PSALM
PYTHON
RADIOLOGIE
RETORT
RIOOLBUIS
ROSKAM
SCHIP
SCHOFT
SPORTVELD
STORMLAMP
SUFFIG
SUPPLEMENT
VERAF
VERKORTEN
WASBEURT

C A S T O R M L A M P L U T O
B S R T E B A A P G E Z A N G
E P I T S N E D D I M Z M P E
L O O I U A V G I E C L E D Z
E R O L P P K E E O M C A B I
T T L U P A E K R L L N O S E
G V B C L T I R O K E O O L P
E E U H E H T A S G O I G O O
E L I T M I A N K N F R D I D
L D S D E S S S A W F A T E E
G U R O N C I I M S T A R E N
B T L E T H L U C U P T O E N
E B M L D I A L M N I F N E V
N O H T Y P G P E G I F F U S
B L W A S B E U R T F O H C S

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

2 7
3 9 5 4

2 4 1
9 3 8 1

2 5 4 3
1 3 9

8 2 3 5
5 2

Sudoku

week 31, Mw. K. Tilborghs, Stiphout.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen. Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

TE KOOP: eiken hoek-/
salontafel 70x70 cm en 
rechthoekige eiken salon-
tafel 146x71 cm met 2 op-
bergladen. Interesse? Bel 
06-51373272.

TE KOOP GEVRAAGD:
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: Video 
deurbel; slimme energie 
meter App; zonnepanelen 
mon. en KPN/Ziggo (TV/
Audio) install. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Voor al uw 
installatiewerk!

06 - 51 49 71 61
06 - 43 24 36 23
info@jaspersinstallaties.nl
www.jaspersinstallaties.nl  

L O O D G I E T E R S W E R K

V E RWA R M I N G

WA R M T E P O M P E N  E N  A I R C O ’ S

O N D E R H O U D

Z I N K  &  K O P E RW E R K

B I T U M I N E U Z E  D A K W E R K E N

C O M P L E T E  B A D K A M E R S

CARAVAN (vouwwagen) 
stalling in Gerwen. Nog en-
kele plaatsen vrij. Maxima-
le lengte 5,80 m inclusief 
dissel. Tel. 040-2834498.

AANGEBODEN: jonge-
man voor alle werkzaam-
heden in en om het huis. 
Tel: 06-87197335.

TWEEDEHANDS FIET-
SENBEURS:  zaterdag 
15 augustus van 10.30 tot 
14.00 uur. Speelplaats kind-
centrum de Sprankel, Gro-
tenhof, Lieshout.

GEZOCHT: oppas voor 2 
kinderen na school, enkele 
uren per week in overleg. 
Tel: 06-25048982.

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 
info@neworiental.nl | www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.30. 
za t/m zo: 13.00-22.00. feestdagen: 13.00-22.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU AUGUSTUS

VOOR 2 PERSONEN

€1895

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE

10% KORTING 
OP SUSHI

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

ROND DE LINDE week 30

Donderdag 23 juli 2020

WEEKD IENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

____________________________
SPOEDPOSTSpoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.

Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 088 - 876 51 51

‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.

____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven

Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.

In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
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Rogge maaien uit de tijd van Van Gogh

Ezeltjesdag 2020

Marcel 
Mulders verrast!

Puzzel mee Win een kadobon ter waarde van € 10,- 

van Albert Heijn Parkstraat. Zie de puz-

zelpagina in de weekblad voor meer info.

Win een kadobon ter waarde van € 10,- 

Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37

Wij doen alles voor uw auto.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie

AFWEZIG VAN3/08/20 t/m 21/08/20
Huisartsen D. van den Top,

J.K. van de Sande & J. de Snoo

Info waarneming via telnr. eigen praktijk.Online medische  
gegevens inzien

Patiënten in Nuenen kunnen vanaf 1 juli 

2020 online hun medisch dossier van de 

huisarts bekijken. Gewoon thuis via de ei-

gen telefoon of computer, nadat zij veilig 

inloggen. Patiënten zien dan bijvoorbeeld 

het advies van de huisarts, een lijst met 

hun medicijnen of uitslagen van bloedon-

derzoek. Hierdoor wordt het makkelijker 

om samen met de huisarts te praten over 

de eigen gezondheid en om een keuze te 

maken over de behandeling.

Patiënten ontvangen van hun huisarts 

een brief of e-mail met instructies om in te 

loggen. Inloggen gebeurt in een patiën-

ten portaal d.m.v. Digid. In het patiënten 

portaal ziet de patiënt de gegevens van 

de huisarts.
Veilig gegevens uitwisselen

De medische gegevens zijn goed be-

veiligd. Alleen de medewerkers van de 

huisartsenpraktijk en de patiënt zelf 

hebben toegang tot de gegevens. Huis-

artsen in Nuenen roepen hun patiënten 

op om voorzichtig te zijn met het geven 

van de medische gegevens aan anderen. 

Zij adviseren hun patiënten om de inlog-

gegevens altijd geheim te houden, en 

daarnaast nooit zomaar hun gegevens te 

geven aan bedrijven die daarom vragen.

Neem voor meer informatie contact op 

met uw eigen huisartspraktijk of kijk op 

de website.
N.B. de praktijk van Drs. Boek zal deze 

mogelijkheid later dit jaar bieden.
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WOONHUIZEN TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.commakelaarsplein stoppers zomer 2019.indd   1

01-04-2020   15:58

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 28 juli 2020

Elke zondag open 
Nuenen Kapperdoesweg 8

Kortingen tot wel 50%

SUMMERSALE
SUMMERSALE

Kortingen tot wel 50%

SUMMERSALE
SUMMERSALESALE
SUMMERSALE
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Hoezo vakantieperiode?!Rond de Linde 

komt 52 weken per jaar uit, 

dus ook in de vakantie.

Al uw nieuws en berichten kunt u blijven 

sturen naar redactie@ronddelinde.nl

en advertenties naar drij.mes@iae.nl

Bekijk Rond de Linde ook op uw vakantieadres 

via www.ronddelinde.nl

Goesting, een vertrouwd concept    

onder nieuwe eigenaars
Op diezelfde vrijdag neemt de huidi-

ge eigenaar Ralf Evers ook afscheid 

van zijn kindje, om op nog geen 100 

meter afstand, een volledig nieuwe 

uitdaging aan te gaan: een nieuw 

restaurant in het pand van Roxis op 

de hoek van de Parkstraat en de 

Boordseweg. “Het is echt maar een 

klein stukje verderop”, lacht Ralf, 

“maar het wordt iets totaal anders 

dan Goesting. Wat het precies wordt 

dat houd ik nog even geheim, alleen 

de naam wil ik al wel kwijt het gaat 

Bravoy heten, wat dapper in het Rus-

sisch betekent en wat meteen ook 

een husseling van de letters van mijn 

naam, die van mijn vriendin en die 

Bart van de Ven, Ralf Evers en Tom Smids toasten op Goesting 

Vrijdag 31 juli gaat het gebeuren, dan gaan de deuren van Goesting op-

nieuw open na dan tien dagen gesloten geweest te zijn. Tien dagen die 

nodig waren om het restaurant van eigenaar te laten verwisselen en een 

nieuw team in te werken in de geheimen van het goedlopende concept 

dat Goesting is. 

van onze dochter is. Mooier kun je 

het niet hebben, zeker niet in deze 

tijd. Jullie gaan er medio september 

beslist meer over horen, maar nu 

gaan we eerst verbouwen. Onder-

tussen ben ik zo blij dat Goesting 

blijft, zoals het is en dat het overge-

nomen wordt door drie supererva-

ren Nuenense horecatijgers die net 

als ik toe waren aan een nieuwe uit-

daging in hun leven”. Het concept van Goesting is al jaren 

een beproefd succes, goed voor een 

avond aan avond uitverkochte zaak. 

Veel, ook vaste, gasten komen hier 

voor een echt avondje uit. Voor lek-

ker eten en voor een gezellig samen-

zijn. “We gaan aan dit concept dan 

ook voorlopig helemaal niets veran-

deren”, zegt Bart van de Ven, een van 

de nieuwe eigenaren. “Ik heb er zo’n 

goed gevoel bij en dit is echt een 

droom die uitkomt, dat had ik een 

half jaar geleden niet durven denken. 

En wat is er mooier om het met een 

collega met zeker net zoveel ervaring 

als ik, Tom Smids, en met mijn vrouw 

Marina, vorm te mogen geven? Om-

dat we, los van het concept, totaal 

van scratch met een nieuw team be-

ginnen, Ralf neemt zijn crew mee 

naar zijn nieuwe restaurant, starten 

we de komende weken eerst met al-

leen een avondopenstelling. Zo 

gauw als we op orde zijn, dan komen 

daar zeker ook weer de lunches bij. 
Bart en Marina van de Ven, zijn na-

tuurlijk in het dorp geen onbeken-

den. Zo kennen we ze onder meer van 

het kantinebeheer van de RKSV Nue-

nen, werkt Marina ook in het hotel en 

werkte Bart jaren achter de bar bij 

ZINN voordat het Goesting werd. Ook 

Ton heeft in Nuenen zijn sporen in-

middels verdiend. Al meer dan 12 jaar 

draait hij de keuken van Comigo en is 

zijn vrouw eigenaar van Jeansshop 

Wendy’s. “Ik was ook toe aan iets 

nieuws in mijn leven”, geeft Tom aan 

en wat is er dan beter dan dit? Een 

nieuwe uitdaging op zo ongeveer de 

mooiste plek van Nuenen, samen met 

een super enthousiast team?“
“Vrijdag de 31ste gaan we dus weer 

open en dan gaat ons feest begin-

nen. Er zijn nog enkele tafels beschik-

baar voor diegenen die er graag ge-

tuige van willen zijn. Ze zijn online, 

via de website te reserveren. En ook 

als je graag ons team wilt komen ver-

sterken, in de bediening of in de af-

was, dan kun je je melden, we spre-

ken je graag! Hopelijk zien we elkaar 

snel in ons nieuwe, vertrouwde Goes-

ting! We hebben er zin in!”

Unieke editie Zó NuenenDiamant en sterke vrouw
Door Nannie van den Eijnden

Op de omslag van de 60e editie van Zó Nuenen, een diamantje, prijkt Fien 

van Grootel, een sterke vrouw. Ze was de eerste vrouw in Nuenen die een 

gemeentelijke onderscheiding kreeg voor haar sociaal maatschappelijke 

betrokkenheid, vormingswerk en tomeloze inzet bij allerlei activiteiten 

in het dorp. Een bijzondere vrouw, die aan de bron stond van talloze ini-

tiatieven die de samenhang in Nuenen bevorderden, waaronder vor-

mingscentrum ‘De Boerderij’ en hobbycentrum ‘De Dorpswerkplaats’.

Verspreiding Zó Nuenen
De laatste drie edities van het blad, 

dat iedere maand met veel liefde en 

zorgvuldigheid wordt samengesteld 

door Mariët Jonkhout, zijn vanwege 

corona helaas niet huis-aan-huis ver-

spreid. Het aantal adverteerders liep 

terug, waardoor het blad in kleinere 

oplages is gedrukt. Deze kleinere 

oplage wordt verspreid naar super-

markten, boekwinkels, gemeente, 

Het Klooster, enkele cafés, drukkerij 

Messerschmidt en heemkunde-

kring De Drijehornick. Het maand-

blad bestaat inmiddels al vijf jaar!
In de rubriek ‘Sterke vrouwen’ zijn 

verschenen: Jo Klomp, Truus Hou-

tepen, Lenny Kuhr, Toos van de 

Ven en Gerda Hekker. Weet u een 

sterke vrouw die niet in dit rijtje 

mag ontbreken, neem dan con-

tact op via mariet@zonuenen.nl

De laatste drie edities van het blad, 

dat iedere maand met veel liefde en 

zorgvuldigheid wordt samengesteld 

door Mariët Jonkhout, zijn vanwege 

corona helaas niet huis-aan-huis ver-

spreid. Het aantal adverteerders liep 

terug, waardoor het blad in kleinere 

oplages is gedrukt. Deze kleinere 

oplage wordt verspreid naar super-

markten, boekwinkels, gemeente, 

Het Klooster, enkele cafés, drukkerij 

Messerschmidt en heemkunde-

kring De Drijehornick. Het maand-

ROND DE LINDE ook op uw 
vakantie-adres iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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St. Vrijwilligerszorg Thuis  info@vrijwilligerszorgthuis.nl
• vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers, i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
____________________________________________________________________________

Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren
____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden, 

mogelijk, afh. v. seizoen
____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr) in overleg een middag (op afroep)
• tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groententuin 
• projectleider boekenteam zomermarkt (vindt plaats in de zomer, periode van 3 weken)
• gastvrouwen/gastheren gevraagd (verzorgen koffi e/thee, verkoop biologische producten e.a.)
• de Dorpsboerderij is coronaproof gemaakt 
 I.v.m. corona: poortwachters gevraagd voor het in goede banen leiden van de bezoekersstromen
____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen), 1-2 x p. wk 1 ochtend i.o.
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg  
____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p/mnd
____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  
____________________________________________________________________________

Wijksteunpunt Lunetzorg  wijkpuntnuenen@lunetzorg.nl
• vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten in het wijksteunpunt, tijden i.o. 
____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen Info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Vraagt enthousiaste vrijwilligers: o.a. winkelmedewerker, secretaris en PR-medewerker. Tijden i.o. 
____________________________________________________________________________

Cliëntenraad de Akkers meer info: dhr. P. Verbraak, T: 06 29043905
• vrijwilligers gevraagd om de belangen van cliënten te behartigen in de cliëntenraad, ca. 4-6 u./mnd 
____________________________________________________________________________

Stg. Leergeld info: hr. Hendrickx (voorz.) T: tel. 06 - 13938146
• coördinator voor beoordelen/toetsen van aanvragen en inzet bij spreekuur op maandag van 10.00-12.00 u
____________________________________________________________________________

LEVgroep - Match Mentor Info: bernadeth.heijenk@levgroep.nl T: 040-2831675
• vrijw. gevr. die jongeren 10-23 jaar met een hulpvraag tijdelijk kunnen ondersteunen. Training vooraf. 
____________________________________________________________________________

LEVgroep - Steunouder info: hans.vankleef@levgroep.nl T: 06-40730799
• vrijwillige steunouders om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o.
____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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Beleef de natuur met kinderen 
en word vrijwilliger     
bij Het Bewaarde Land
IVN is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun liefde voor de na-
tuur met kinderen willen delen. Dit doen ze door op speelse wijze basis-
schoolkinderen in het natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land te 
begeleiden. Interesse? Meld je dan aan voor de informatieavond op 1 
september in ‘s-Hertogenbosch, en laat je informeren over dit mooie 
project.

krijgen om de wereld te ontdekken, 
er te leren en te groeien.

In Het Bewaarde Land zijn de wachters 
de vrijwilligers die de kinderen in klei-
ne groepjes begeleiden. Op speelse 
wijze maken zij hun groepje ver-
trouwd met de natuur. In bomen klim-
men, hutten bouwen, kruiden en bes-
sen eten, allerlei planten en dieren le-
ren kennen, sluipspelletjes doen en 
nog veel meer. IVN richt zich daarbij 
op kinderen van groep 4, 5 en 6 van 
het basisonderwijs. Gedurende drie 
weken brengen zij elke week één volle 
dag door midden in de natuur. Meer 
informatie over Het Bewaarde Land 
vind je op www.hetbewaardeland.nl

Informatieavond
Tijdens de informatieavond staan het 
natuurbelevingsprogramma Het Be-
waarde Land en de mogelijkheid om 
je hiervoor als vrijwilliger in te zetten 
centraal. Begeleiders van Het Be-
waarde Land delen hun verhaal en 
vertellen over hun ervaringen. De 
avond vindt plaats op dinsdag 1 sep-
tember van 19.30 tot 21.30 uur in het 
NME-lokaal van basisschool De Vlin-
dertuin te ‘s-Hertogenbosch. Aan-
melden is gewenst via www.hetbe-
waardeland.nl

Het Bewaarde Land
Natuur en kinderen is een fantasti-
sche combinatie. Toch komt nog 
maar één derde van de kinderen jaar-
lijks in de natuur. IVN laat al meer dan 
10 jaar kinderen met hun klasgeno-
ten die natuur ervaren in Het Bewaar-
de Land. Een plek waar ze alle ruimte 

Nuenense brandweer bezoekt 
Kids Society Erica
Een echte verrassing was het voor de kinderen van de Heikampen toen de 
brandweerwagen afgelopen dinsdag 4 augustus het terrein op kwam 
rijden.

proberen te blussen en wanneer ze 
de straal door een open raam mikten 
ging de sirene af.
Zelfs mochten diegene die dit aan-
durfden een echt vuur blussen, op 
een veilige plek buiten ons terrein, 
onder begeleiding uiteraard.
Wat er natuurlijk ook bij hoorde is te 
ervaren hoe het voelt wanneer je 
door de rook niets meer ziet in een 
brandend huis of gebouw. Om de 
beurt de blinddoek om en de weg 
naar buiten zoeken was een hele uit-
daging. 

De brandweervrouw en de zes brand-
weermannen waren erg enthousiast 
en verzorgden een leuk en leerzaam 
programma. Ook de peuters van de 
dagopvang kwamen schoorvoetend 
naar buiten want een beetje span-
nend was het wel voor hen.

In groepjes bezochten ze de brand-
weerwagen door op de achterbank 
te gaan zitten en te luisteren naar de 
uitleg van een echte brandweerman. 
Ieder kind mocht met de brandweer-
spuit een fictief ‘brandend’ huisje 

De kinderen hebben dus echt kennis-
gemaakt met het werk van de brand-
weer en wat daar allemaal bij komt 
kijken.
Vooral omdat we in deze coronatijd 
veel minder uitstapjes kunnen ma-
ken was dit echt een welkome afwis-
seling in ons vakantieprogramma.

De brandweerploeg, de pedagogisch 
medewerkers en het belangrijkste, 
de kinderen, hebben super genoten 
van deze leuke middag!

Dank jullie wel Brandweer Nuenen; 
ode aan jullie!

Natuurlijke materialen in de hedendaagse kunst

Natura artis magistra
Van 23 augustus 2020 tot 15 februari 2021 In Museum Schloss Moyland 
(Duitsland).De Nuenense Elvira Wersche maakt daar haar nieuwe zand-
kunstwerk Adamas - de Diamant

Afsluitingsperformance: maandag 15 
februari 2021 ‘Rosenmontag’ om 
15.00 uur.

Adres: Museum Schloss Moyland, Am 
Schloss 4, 47551 Bedburg-Hau, Duits-
land (vlak over de grens bij Boxmeer).

Openingstijden: di t/m vr 11.00-18.00 
uur; za en zo 10.00-18.00 uur.
Rondleidingen: op iedere tweede en 
vierde zondag van de maand om 
15.00 uur.
Rondleiding op zondag 8 november 
door Dr. Alexander Grönert (curator).

Germinis - 2018 Veghel

Veronica inside 
Het is niet altijd ‘pais en vree’
Tussen Derksen, van der Gijp en Genee
Niet dat het me raakt 
Als hun programma staakt maar
Aan deze komedie ontbrak de lol
Goed geregisseerd door John de Mol
Om te stoppen was de tijd nog niet rijp
Vond zowel Derksen, Genee als van 
der Gijp
Akwasi werd verward met Zwarte Piet
Maar eigenlijk toch ook weer niet
“Onderling vertrouwen en een goede 
chemie:
Dat is wat ik bij deze mannen zie”
Waren de woorden van John de Mol
Dertien jaar lang succesvol
En geverfd door de wol
Het con� ict bleek niet meer dan een 
storm in een glas water
Vanaf 11 september gaat het pro-
gramma weer van start
Niet vroeger en niet later
Zet de volumeknop niet te hard
Zowel bij Talpa als RTL
Kent men de nullen wel
Met vijf ton voor Johan en Rene 
En zeven ton voor Genee
Hebben deze ego’s eieren gekozen 
voor hun geld
Nadat ze het eerst zorgvuldig hebben 
geteld.

© Joke van Overbruggen
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Elke zaterdag
 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: 

Rondleidingen Salon Nune Ville, Berg 24, 
www.salonnuneville.nl

Elke zondag
09.00 uur: WSV-wandeling, de ingang van 

het EMK terrein aan het Wettenseind

Elke eerste en derde woensdag 
vd maand

(vanaf 5 augustus)
09.30 uur KBO Lieshout: samen fi etsen

Dorpshuis in Lieshout 

Donderdag 13 augustus 
Kindervakantiedag Gerwen

Huysven, Gerwen

Zaterdag 15 augustus
Darten bij Café De Stam
Gerwenseweg, Gerwen

Vrijdag 21 augustus
19.30 uur Cultuur Avonduur: 

Erica van Lieshout
Van Goghkerkje 

Zondag 23 augustus
14.30 uur Cultuur Overdag: 

concertino EYSIR
Van Goghkerkje 

30 augustus - 5 september
KWF collecte

Woensdag 30 september
Avondje Conn 2020 

Het Klooster in Nuenen

Maandag 12 t/m vrijdag 17 oktober
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen

In Gerwen en Nederwetten
&

Showkorps O&V in Nuenen 

Vrijdag 9 t/m zaterdag 24 oktober
Collecte Stichting Collecteplan namens 

Hartstichting, Reuma Nederland, Longfonds 
en Rode Kruis. Locatie: Nuenen

Van 16 t/m 21 november 
Collecte van het Nationaal MS Fonds 

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn mooie leeftijd, 
geven wij u kennis van het overlijden van

Theo de Haard
echtgenoot van

Miep de Haard-Olijmulder

 * Rotterdam, 10 november 1923 † Nuenen, 6 augustus 2020

 Miep

 Rik †

 Willem

 Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vincent van Goghstraat 173
5671 DT Nuenen

De afscheidsdienst heeft op woensdag 12 augustus plaatsgevonden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 15 aug., Maria ten Hemel-
opneming, 18.30 uur: viering, orgel-
spel, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 16 augustus 09.30 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 16 augustus 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 15 augustus 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 16 augustus 09.30 uur en 
11.00 uur: Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Drika Saris ( van-
wege sterfdag); Lou Hulst; Hendrie-
kus en Petronella Klomp - Relou en 
Peter; Hendrik Donath; Harry Schmitz.

Mededelingen
Vanaf 13 juli t/m 23 augustus is het 
secretariaat alleen geopend op dins-
dag en vrijdagochtend op de gebrui-
kelijke tijden.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten:
Zondag 16 augustus 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties: 
Wilhelmus Hendriks en Antonia van 
Maasakkers; Narda Schrurs - de Louw; 
Pieter en Marietje van Rooij - van Lith; 
Pastor Freek Groot.

Mededeling: 
De eindopbrengst van de sponsorac-
tie voor zuster Bonnie bedraagt 
€ 1.083,20. Dit jaar ook weer een fan-
tastisch bedrag. Ze zal hier heel erg 
blij mee zijn. Alle gevers heel hartelij-
ke dank. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddiensten:
Zondag 16 augustus 9.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties
Laura Migchels - de Greef; Jan Mig-
chels; Pastor Freek Groot; Piet Coolen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op 16 augustus wordt - bij goed weer 
- de dienst opnieuw in de pastorie-
tuin gehouden. Voorganger: ds. Mar-
lies Schulz; aanvang 10.00 uur, maar 
inloop vanaf 09.30 uur. U wordt ver-
zocht een eigen stoel mee te nemen. 
Ook voor deze dienst is, i.v.m. corona-
voorschriften, aanmelding vooraf 
verplicht. Zie voor de actuele situatie 
onze website. 

Aanmelden kan tot vrijdag 14 augus-
tus om 18.00 uur. Er wordt een collec-
te gehouden voor de kerken in Rwan-
da. Iedereen is van harte welkom.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 13 augustus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
H. Hyppolytus en Cassianus, martela-
ren.
Vrijdag 14 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
vigilie van Maria-ten-Hemelopne-
ming; gedachtenis van H. Eusebius, 
belijder.
Zaterdag 15 augustus. Feest van Ma-
ria-ten-Hemel-Opneming. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis.
Zondag 16 augustus. Elfde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 17 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Hyacinthus, belijder.
Dinsdag 18 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Agapitus, 
martelaar.
Woensdag 19 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johannes Eudes belijder.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Gerwense dart ranking Dartclub De Stam
Ondanks de tropische temperaturen kwamen er nog dartfanaten uit o.a 
Helden, Eindhoven en Lieshout naar Gerwen om de degens te kruisen.

Jibbe, James, Jeli en Anne:       
welkom in onze mooie        
gemeente Nuenen c.a.

Peter Kuijten uit Nuenen bleek in de 
finale van de verliezersronde weder-
om de sterkste.
In de winnaarsronde was het Teun 
Jurka die zijn eerste halve finale 
plaats haalde en daarin het onderspit 
delfde tegen Bas Engelen die door 
zijn overwinning zijn derde finale-
plek veilig stelde.
De andere halve finale ging tussen 
Lieshoutenaren Tim Baggen en Edwin 
Donkers. Edwin trok na een spannen-
de wedstrijd aan het langste eind.

In de finale kwam Edwin als een speer 
uit de startblokken en pakte een 2-0 
voorsprong. Bas trok de stand gelijk, 
Edwin kwam op 3-2. Daarna trok Bas 
met een 103 finish (zijn derde 100 plus 
finish van de avond). In de alles beslis-
sende leg wist Edwin zijn eerste dart 
ranking direct winnend af te sluiten.

Zaterdag 15 augustus is er plaats 
voor maximaal 20 deelnemers. Geef 
je dus snel op. Bij secretaris Bas van 
Keulen 0653965925.

De geboortes van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opvallend 
aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tuinen en op 
woningen.
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboor-
tekaartje’ op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting 
naar de redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan 
de redactie weten: redactie@ronddelinde.nl

      
welkom in onze mooie        
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Hittestress Monitor 2020

26 miljoen Noord-Brabantse 
dieren getro� en
In 2020 hadden tot nu toe al 110 miljoen dieren last van hittestress. Dit 
blijkt uit een schatting van Wakker Dier, dat het aantal dagen bijhoudt 
waarop dieren in de vee-industrie hittestress kunnen krijgen. In Noord-
Brabant hadden waarschijnlijk 26 miljoen dieren daar dit jaar last. “De cij-
fers tonen de immense omvang van het leed. Een Nationaal Hitteplan 
voor deze dieren is bittere noodzaak,” aldus Anne Hilhorst van de 
dierenwelzijnsorganisatie.

Heetste provincies
De provincies met het meeste vee 
hebben ook de meeste hittedagen. 
Naast Noord-Brabant, lopen ook in 
Limburg, Gelderland en Overijssel de 
temperatuur en luchtvochtigheid 
vaak op. In Limburg, Gelderland en 
Overijssel hadden hier respectievelijk 
19, 18 en 11 miljoen dieren last van.

Nationaal Hitteplan
Wakker Dier wil dat minister Schou-
ten een Nationaal Hitteplan voor 
Dieren maakt en ingrijpt om ernstig 
dierenleed door hittestress te voor-
komen. Onlangs introduceerde de 
minister een hitteplan voor dier-
transport, maar de eisen zijn te slap 
om het welzijn van dieren substanti-
eel te verbeteren. Om hittestress in 
stal of weide te voorkomen, heeft de 
overheid nog geen enkele maatre-
gel genomen.

Wakker Dier monitort de dagen waar-
op temperatuur en luchtvochtigheid 
hoog genoeg zijn om hittestress te 
veroorzaken bij dieren in de vee-in-
dustrie. Dit jaar telt tot nu toe zeven-
tien hete dagen en staat daarmee in 
de ‘hittestress top 5’, gerekend vanaf 
1950. Door klimaatverandering neemt 
het aantal hittestressdagen toe. Sinds 
1950 is met een stijging van 20 naar 45 
dagen per jaar sprake van meer dan 
een verdubbeling. 

Provincie Noord-Brabant
In Noord-Brabant zijn er gemiddeld 
45 hittestressdagen per jaar, gelijk 
het landelijk gemiddelde. Dit is bijna 
een verdubbeling sinds 1950, toen er 
gemiddeld 24 hittestressdagen per 
jaar waren. 2020 kende tot nu toe 18 
hittestressdagen en daar hadden 32 
miljoen dieren zeer waarschijnlijk last 
van.

Cultuur Avonduur:

‘Ericah in Concert’
Op vrijdagavond 21 augustus treedt 
Erica van Lieshout, onder haar arties-
tennaam ‘Ericah’ op voor Cultuur 
Avonduur in het Van Goghkerkje 
(aanvang: 19.30 uur en 20.45 uur).
Erica heeft een uitgebreid repertoire. 
Voor het concertino stelt ze een pro-
gramma samen vol met prachtige 
soul- en Rhyhtm & Blues-nummers, 
goed passend bij de ambiance van 
het mooie, intieme Van Goghkerkje. 
Denk daarbij aan de tijdloze muziek 
van Otis Redding, Etta James, Stevie 
Wonder en Smokey Robinson.
Het concert om 19.30 uur is inmid-
dels volgeboekt, daarom is een extra 
concert ingepland om 20.45 uur. Het 
concertino is gratis toegankelijk; na 
afloop wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. De opbrengst is volledig 
voor de musici die optreden. Reser-
veren is noodzakelijk i.v.m. de maat-
regelen van het RIVM. Kijk voor alle 
informatie over het concert en reser-
vering op de website van Cultuur 
Avonduur. cultuuravonduur.nl

Cultuur Overdag:

concertino EYSIR
Droom mee met EYSIR in een concert 
vol prachtige luisterliedjes over ge-
wone mensen en hun dromen, hun 
strubbelingen en hun geluk. EYSIR is 
een singer-songwritersduo en be-
staat uit Robert Siroen (gitaar) en 
Hartog Eysman (zang). 
Beide zijn afgestudeerd aan het con-
servatorium voor lichte muziek.
Hun liedjes zijn eerlijk en puur, warm 
en soulful. De invloeden lopen uiteen 
van 70’s jazz en soul tot Bill Withers 
en Jimi Hendrix. En in de achtergrond 
klinkt altijd weer de Blues door.
Het concertinco van EYSIR in het Van 
Goghkerkje is op zondagmiddag 23 
augustus en begint om 14.30 uur en 
is gratis toegankelijk. Na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
opbrengst is volledig voor de musici 
die optreden. Reserveren is noodza-
kelijk i.v.m. de maatregelen van het 
RIVM. Kijk voor alle informatie over 
het concertinco en reservering op de 
website van Cultuur Overdag.
cultuuroverdag.nl

Cultuur Overdag

Feest der herkenning bij operette-
concert in Van Goghkerkje
En weer was het midden in de roos, het zomerconcertino in het van Gogh-
kerkje op zondagmiddag 9 augustus. En dat niet alleen omdat de zanger 
van deze middag, Berry Reijnen, tijdens het zingen van het bekende lied 
‘Schenkt man sich Rosen in Tirol’ alle aanwezige dames zwierig een rode 
roos uitreikte. Maar in het bijzonder omdat Berry met een mooi volumi-
neus geluid, maximaal van de akoestiek van het kerkje profiterend, voor 
een 25-tal enthousiaste luisteraars een feest der herkenning presenteer-
de van de mooiste operette melodieën en aria’s. 

ma was erg gevarieerd, verschillende 
operettestijlen en perioden kwamen 
voorbij, en Berry werd met virtuoos 
pianospel begeleid door Frans van 
den Hoven. Die liet ook nog solo een 
staaltje van zijn kunnen horen door 
een fraai voor piano gearrangeerde 
medley van de musical ‘The Sound of 
Music’ te spelen. Daarna volgden nog 
enkele mooie zangnummers door 
Berry, waaronder een prachtige uit-
voering van het ‘Wolgalied’ uit ‘Der 
Zarewitsch’ van Franz Léhar. 

Het laatste lied was toepasselijk het 
bekende ‘Sag zum Abschied leise 
Servus’ zong. Een mooie afsluiting 
van ‘Ein Mittag in Wien’ in het van 
Goghkerkje. Het was een hete zomer-
middag, maar in het koele Van Gogh-
kerkje heeft iedereen genoten van 
een prachtig concertino.
cultuuroverdag.nl

Hij gaf bij ieder nummer een korte 
verhelderende toelichting en zong 
die vervolgens met expressieve ge-
baren en bewegingen alsof hij zelf op 
het toneel in de operette stond te ac-
teren. Het publiek vond dat natuurlijk 
prachtig en behalve dat het gul ap-
plaudisseerde na ieder nummer, 
werd er flink mee geneuried (mee 
zingen was in deze coronatijden na-
tuurlijk minder gepast). Het program-

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers N uenen c. a.  

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Rouw werkt ook door onder werktijd...
Een recent onderzoek toont aan dat 1 op de 10 werkenden die een dierbare heeft 
verloren, last heeft van een burn-out. Daarnaast ervaart 2 op de 10 te weinig steun van 
de werkgever. En een kwart geeft aan langere tijd niet goed te kunnen functioneren.

Weinig ruimte voor rouw
D e verlofperiode is meestal kort na een 
overlijden in de familiekring, zoals 5  dagen 
na het verlies van een partner of een 
kind.  En als de nabestaande w eer aan het 
w erk gaat is, ervaart hij/ zij vaak te w einig 
begrip of medeleven.  Want het leven 
gaat door.  H et w erk moet af.  M aar ook 
ongemak of onkunde, niet w eten w at te 
moeten zeggen, kunnen redenen zijn om 
geen aandacht meer te besteden aan een 
persoonlijk verlies.  

Voor iedereen anders
A ls uitvaartverzorger zien w ij het verdriet 
van nabestaanden.  We w eten uit ervaring 
dat tijd in meer of mindere mate helend 
kan w erken.  D at vraagt echter meestal w el 
om een langere periode dan het toege-
kende verlof.  Er zit immers geen limiet 
aan rouw  en daarbij ervaart eenieder dit 
anders.  T erw ijl de é é n juist w eer snel aan 
de slag wil als a eiding, wil een ander 
misschien juist helemaal niet aan w erk 
denken. n dat maakt het lastig om een 
oplossing te bedenken, w aarmee zow el 
w erkgever als w erknemer geholpen zijn.  

Duidelijkheid, steun en berip
M ogelijk kan een rouw protocol hierbij een 
handig hulpmiddel zijn.  Enkele basisregels 
o  schri , zoals informatie over melding o  schri , zoals informatie over melding 
van overlijden, contactmomenten, ex tra van overlijden, contactmomenten, ex tra 
ondersteuning, eventuele werkherva ng, ondersteuning, eventuele werkherva ng, 

etc.  M et, ideaal gesproken, ook ruimte 
voor persoonlijke aanpassing w aar nodig.  
D aarnaast blijven na terugkeer steun en 
begrip van collega’ s en leidinggevenden 
onmisbaar.  O nlangs hoorden w e van een 
nabestaande dat zij bij terugkeer w erd 
verw elkomd met een onaangename verras-
sing in plaats van met troost en medeleven.  

mdat ze zich in alle consternatie na het 
plotselinge overlijden van haar partner 
niet formeel ziek had gemeld, w aren 
haar e tra absentiedagen genoteerd als 
vakantie. elaas had niemand haar daaro  
gea endeerd en kon het volgens haar 
w erkgever achteraf niet meer w orden 
aangepast.  D at zijn ervaringen die je er 
echt niet bij kunt hebben en die je kunt 
voorkomen met een rouw protocol.

Wat helpt bij rouwverwerking
M edeleven en begrip helpen bij rouw -
verw erking.  Wat ook helpt, is het kunnen 
terugkijken op een mooi afscheid.  Waar-  
in alles naar w ens verloopt.  D aarbij kunnen 
w ij u helpen.  V raag gerust vrijblijvend om 
informatie

Tuineigenaren en IVN Natuureducatie gaan hitte en droogte 
te lijf met dichtbegroeide minibossen

Twintig particulieren winnen   
inheems ‘oerbos’ in eigen achtertuin
Particuliere tuineigenaren verspreid over heel Nederland gaan met be-
hulp van IVN Natuureducatie ons land klimaatbestendiger maken. Dit 
doen zij door het aanplanten van minibossen in hun eigen achtertuin. 
Deze Tiny Forests, die de grootte hebben van een tennisveld, zorgen met 
hun unieke microklimaat voor verkoeling en houden water vast. ‘Op een 
warme dag kan het in een minibos wel acht graden koeler zijn dan op het 
terras. Met dit warme weer is dat natuurlijk een verademing’, licht IVN-
projectleider Daan Bleichrodt toe. ‘Ook houden de Tiny Forests water 
vast, waardoor ze minder gevoelig zijn voor periodes van droogte.’

Miyawaki-methode
De tuineigenaren, die nu aan de slag 
gaan met hun minibos, zullen door 
docenten Karin van Toor en Alina Sa-
lomon worden opgeleid in de Miya-
waki-methode. Dit is een methode 
om natuurlijke bossen versneld te 
herstellen, die dezelfde kwaliteit heb-
ben als oerbossen oftewel bossen 
waar de mens nooit heeft ingegre-
pen. Normaal gesproken duurt het 
honderd of tweehonderd jaar voor-
dat een bos zichzelf heeft hersteld. 
De Miyawaki-methode maakt het 
mogelijk om een bos, dat normaal in 
honderd jaar groeit, in tien jaar tijd te 
realiseren.

Daarbij is Miyawaki een groot voor-
stander van het gebruik van autoch-
toon, inheems plantmateriaal, ofwel 
zaaiingen van wilde bomen. In te-
genstelling tot gekweekte bomen 
kunnen zij veel beter omgaan met 
veranderingen, zoals schommelin-
gen in het klimaat.

IVN Natuureducatie zet zich als lan-
delijke non-profit organisatie in 
voor een groen, gezond en duur-
zaam Nederland. Dit doen we door 
de natuur in de harten van mensen 
te brengen. We laten jong en oud 
actief ervaren hoe leuk, leerzaam, 
gezond én belangrijk natuur is. 
Onze 130 professionals, 26.000 le-
den en 168 vrijwilligersafdelingen 
organiseren natuuractiviteiten, cur-
sussen en campagnes.

Maar liefst 155 particulieren meldden 
zich de afgelopen maanden na een 
oproep van IVN Natuureducatie aan 
voor een Tiny Forest in de eigen ach-
tertuin. Uit al deze aanmeldingen 
heeft IVN de twintig meest gemoti-
veerde tuineigenaren geselecteerd 
die tussen november 2020 en maart 
2021 een minibos gaan aanleggen in 
hun eigen achtertuin. Zij krijgen hier-
voor een budget van € 750,-, een 
tweedaagse cursus en begeleiding 
van twee IVN-docenten.
De afgelopen twee jaar heeft IVN in 
samenwerking met gemeenten al 
tientallen Tiny Forests in Nederland 
gerealiseerd. Daarnaast hebben ook 
al meerdere particulieren op eigen 
initiatief een minibos in hun achter-
tuin geplant. Begin 2018 ontving IVN 
Natuureducatie € 1,85 miljoen euro 
van de Nationale Postcode Loterij 
voor het realiseren van Tiny Forests 
door heel Nederland.

Waarom een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 
inheems mini-bos dat verdroging te-
gengaat, water bergt bij overvloedige 
regenval, verkoeling biedt op warme 
dagen en CO2 opslaat. Uit onderzoek 
van de Wageningen Universiteit blijkt 
dat een Tiny Forest van tweehonderd 
vierkante meter 250 kilogram CO2 per 
jaar opslaat. Dit compenseert de uit-
stoot van 1800 autokilometers.
Daarnaast zorgt een Tiny Forest voor 
biodiversiteit. Zo ontdekten onder-
zoekers uit Wageningen al bijna zes-
honderd verschillende dierensoor-
ten in de mini-bossen. Vooral insec-
ten lijken te profiteren van deze klei-
ne bossen.
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)
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Hoezo 
vakantieperiode?!
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Rond de Linde komt 52 weken per jaar uit, 
dus ook in de vakantie.

Al uw nieuws en berichten kunt u blijven sturen naar 
redactie@ronddelinde.nl en advertenties naar drij.mes@iae.nl

Bekijk Rond de Linde 
ook op uw vakantieadres 
via www.ronddelinde.nl

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Rond de Linde iedere donderdag 

ROND DE LINDE week 32

Donderdag 6 augustus 2020

WEEKD IENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

____________________________SPOEDPOSTSpoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.

Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.TEL. 088 - 876 51 51

‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.

____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.TEL. 040 - 243 66 66Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
ZE

 W
EE

K:
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Lichtprocessie Maria 
Tenhemel-

opneming 

Vincent 
van Gogh in magistrale portretten

Welkom 
bij de 

Uniek Sporten Familiedag

Puzzel mee Win een kadobon ter waarde van € 10,- 

van Albert Heijn Parkstraat. Zie de puz-

zelpagina in de weekblad voor meer info.

Win een kadobon ter waarde van € 10,- 

Duivendijk 7B, NuenenT 040 - 283 88 37
Wij doen alles voor uw auto.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie
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WOONHUIZEN TE KOOP GEVRAAGD
040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com
makelaarsplein stoppers zomer 2019.indd   1

01-04-2020   15:58

Heemkundekring De Drijehornick   

krijgt handtekening Kirk Douglas

hem nog net zichtbaar met mega-

foon de regisseur Vincente Minnelli. 

Ook vond hij een kattenbelletje ge-

schreven door Kirk Douglas met een 

groet aan zijn zus Mia. Het relaas van Ad Ad de Kok meldt in zijn mail dat hij als 

oud-inwoner van Nuenen met be-

langstelling het artikel ‘Nuenen in 

1955, ’n week op zijn kop voor Kirk 

Douglas’ in het Brabants Dagblad 

Mia de KokDe secretaris van de heemkunde-

kring kreeg afgelopen februari een 

mailtje van Ad de Kok. Deze woonde 

tussen 1948 en 1958 in Nuenen. Daar-

na verhuisde hij met vader, moeder 

en de acht andere kinderen van het 

gezin naar ’s-Hertogenbosch. Ad de 

Kok had een tweelingzus Mia, die on-

langs is overleden. In de door haar na-

gelaten spullen vond Ad een foto van 

Kirk Douglas in Nuenen met links van 

Heemkundekring De Drijehornick is onlangs in het bezit gekomen van de 

originele handtekening van Kirk Douglas die hij had gezet in 1955 in Nue-

nen. In dat jaar werden onder meer in Nuenen opnamen gemaakt voor de 

� lm ‘Lust for Life’ over het leven van Vincent van Gogh. De hoofdrol werd 

gespeeld door Kirk Douglas, die afgelopen februari op de leeftijd van 103 

jaar is overleden.
had gelezen. In 1955 toen de opna-

men werden gemaakt, was Ad 13 jaar 

en zat in Geldrop in de eerste klas van 

de MULO. Hij schrijft verder: “Mijn va-

der was in die tijd Postcommandant 

van de Rijkspolitie in Nuenen c.a. Wij 

hadden thuis een groot gezin van ne-

gen kinderen waarvan mijn twee-

lingzus en ik de oudsten waren. Ik 

heb ten volle genoten van wat er zich 

in het dorp afspeelde, met name het 

gedrag van de Amerikanen, hun bra-

voure in tegenstelling tot de bedees-

de inwoners van Nuenen. De film- en 

belichtingsapparatuur stond opge-

steld op het voorplein van de land-

bouwwerktuigenfabriek De Rooij, 

schuin tegenover Hotel De Zwaan. 

Omdat ik als kind al vroeg belangstel-

ling had voor fotografie en film, was 

ik niet weg te slaan als er filmopna-

mes waren. Thuis werd er veel ge-

sproken over de MGM-invasie en kre-

gen wij heel wat inside informatie te 

horen omdat mijn vader ‘dicht bij het 

vuur zat’. Hij heeft voor mijn, helaas 

overleden, tweelingzus een persoon-

lijk gerichte handtekening van Kirk 

Douglas gekregen. Daarnaast had zij 

ook nog een foto van hem.” Terug naar NuenenAd de Kok besloot deze stukken on-

der te brengen bij een organisatie 

die dit soort documenten zorgvul-

dig en dierbaar bewaart. En zo kwam 

hij uit bij Heemkundekring De Drije-

hornick Nuenen-Gerwen-Nederwet-

Ad de Kok draagt op het Heemhuis de foto en het kattenbelletje van Kirk Douglas met 

handtekening officieel over aan heemkundekring De Drijehornick (foto: Ruud Bovens)

To Mia. Dag. Kirk Douglas 
(foto: Ruud Bovens)

Kindervakantiedag Gerwen
Lang was het onduidelijk of de Kindervakantieweek Gerwen vanwege 

corona door kon gaan. Plannen welke al gemaakt waren, staan nu voor 

later geparkeerd. Maar half juni hebben we als organisatie toch kunnen 

besluiten om een Kindervakantiedag in Gerwen te houden. Om 10.00 uur worden de deelne-

mende kinderen (te voet of per fiets) 

op het parkeerterrein van het Huys-

ven welkom geheten. De ouders kun-

nen we dit jaar helaas niet toelaten 

op het terrein achter het Huysven. 

Laat de kinderen daarom zoveel mo-

gelijk zelfstandig komen. Wil je je 

kind(eren) toch wegbrengen? Kom 

dan lopend of met de fiets. Om 16 

uur eindigt de Kindervakantiedag en 

gaan de kinderen weer naar huis of 

kunnen ze opgehaald worden.Alle vrijwilligers alvast bedankt voor 

jullie inzet om deze dag mogelijk te 

Op donderdag 13 augustus gaan 100 

basisschoolkinderen van Gerwen en 

Nederwetten in 10 groepen met hun 

begeleiders aan de slag met diverse 

spellen. Samen met de 50 vrijwilli-

gers waarvan 25 jeugdige vrijwilli-

gers gaan ze er weer een groot feest 

van maken. Het wordt een dag met 

veel (water)spellen, knutselen, dan-

sen en muziek. Het belooft weer een 

fantastische dag te worden.

Nederwetten, het mooiste dorp van Nederland?
Stem op uw favoriete dorp!

Nederwetten is genomineerd als mooiste dorp van Nederland door het 

tijdschrift Hollands Glorie. Op de website van Hollands Glorie kunnen le-

zers stemmen tot 15 augustus. Uit de drie dorpen met de meeste stem-

men wordt de winnaar gekozen. Andere genomineerde dorpen zijn 

Bronkhorst, Westeremden, Erichem, Gees, Groede, Epen, Pingjum, Water-

gang en Doornenburg.

kundige jury dan een winnaar kiezen 

die in het winternummer van Hol-

lands Glorie bekend zal worden ge-

maakt. Onder de stemmers worden 

10 exemplaren van het boek ‘Ons 

Dorp’ verloot.
https://hollandsgloriemagazine.
nl/ons-dorp/verkiezing-ons-dorp/

Wat vindt u het mooiste, leukste, aan-

genaamste dorp van Nederland? U 

kunt op de website https://hollands-

gloriemagazine.nl/ons-dorp/verkie-

zing-ons-dorp/ op uw favoriet stem-

men. In het najaar worden de drie 

dorpen bekend gemaakt die de 

meeste stemmen hebben gekregen. 

Uit die selectie van drie zal een des-

Foto: Peter Coppens

ten. Immers zo zouden deze stukken 

uit 1955 weer terug zijn in Nuenen 

op de plek waar ze ontstaan zijn. On-

langs heeft Ad de Kok officieel de 

twee documenten op het Heemhuis 

overgedragen aan De Drijehornick. 

De documenten zullen voorzien 

worden van een inventarisnummer 

en zorgvuldig worden opgeborgen 

in het archief. Binnen niet al te lange 

tijd kunnen de archiefstukken van 

heemkundekring De Drijehornick 

worden geraadpleegd via hun web-

site. 

  

maken. En als organsatie zijn we he-

lemaal blij dat de helft van onze vrij-

willigers dit jaar uit jongeren onder 

de 18 bestaat. Alleen met jullie inzet 

tijdens de Kindervakantiedag kun-

nen we deze dag mogelijk maken. Voor de kinderen die zich hebben 

aangemeld voor deze speciale editie 

van de Kindervakantiedag: tot de 

13de ; we hebben er zin in en maken 

er een spetterende dag van!

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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